
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:       /SLĐTBXH-LĐVLBHXH 
 

V/v tuyển lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   

  Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

132/2020/CV-CH ngày 28/9/2020 của Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng  

về việc xin cấp phép hoạt động tuyển dụng TTSNB; 

Căn cứ Giấy phép số 804/LĐTBXH-GP ngày 24/02/2016 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội cho phép Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng số 0900215689 đăng ký 

lần đầu ngày 11/4/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 26/10/2017.  

Qua xem xét hồ sơ của Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng với các  

Hợp đồng cung ứng lao động đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội thẩm định và đồng ý cho tuyển tại Công văn số 

8646/2019/NBĐNA-PTL ngày 14/12/2019, nước đến làm việc: Nhật Bản; công 

việc: Các ngành nghề được tiếp nhận TTSKN số 2-3 theo quy định của Nhật Bản 

(không bao gồm ngành Hộ lý); số lượng tuyển: 30 người (20 nữ);  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn giới thiệu ông Nguyễn 

Văn Nhất, chức vụ: Trưởng phòng tuyển dụng thuộc Công ty cổ phần Thương mại 

Châu Hưng, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên; Địa chỉ chi nhánh: Tòa nhà Luxury Park View Số 8 Phạm Văn 

Bách, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 0978196128 đến 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn để phối hợp triển khai chương trình tư 

vấn, tuyển dụng nguồn lao động sang làm việc tại nước Nhật Bản. Thời gian tuyển 

dụng từ ngày 06/11/2020 đến ngày 31/12/2021. 

Để công tác tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

đạt kết quả cao, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội yêu cầu: 

 1. Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn  

- Triển khai văn bản và phối hợp cùng Công ty cổ phần Thương mại Châu 

Hưng đến UBND các huyện, thành phố để thông tin đến UBND các xã, phường, 

thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân, đặc biệt là lực 

lượng lao động trẻ, lao động ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn 

hiểu biết đầy đủ về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về 

công tác xuất khẩu lao động.  



- Phối hợp cùng Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng thực hiện tốt 

chương trình tư vấn, tuyển dụng nguồn lao động sang làm việc tại nước Nhật Bản 

theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và quy định của Nhật Bản;  

- Định kỳ trước ngày 05 tháng 7 và 25 tháng 12 hàng năm báo cáo về số lao 

động được tuyển chọn, số lao động xuất cảnh, lao động về nước trước thời hạn với 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Thông tư số 

21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội.  

2. Đối với Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng 

- Tổ chức tuyển dụng và thực hiện đúng các quy định của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ X thông qua ngày 

29/11/2006.  

- Tư vấn người lao động về chủ chương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ 

xuất khẩu lao động để người lao động nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của 

mình khi tham gia xuất khẩu lao động. Cung cấp đầy đủ hợp đồng, phiếu thu, biên 

lai thu tiền các khoản chi phí của người lao động tham gia xuất khẩu lao động. 

Hướng dẫn người lao động trước khi xuất cảnh nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí đi 

xuất khẩu lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hỗ trợ theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

15/6/2016 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; Thông 

tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.  

- Báo cáo về số lao động được tuyển chọn, số lao động xuất cảnh, lao động 

về nước trước thời hạn với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn để tổng hợp 

báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại 

Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội.  

3. Trong quá trình phối hợp tuyển chọn cần: 

 - Công bố công khai về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc 

và sinh hoạt, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, hướng dẫn cụ thể các thủ 

tục cần thiết khi người lao động được tuyển chọn và các khoản lệ phí người lao 

động sẽ phải đóng trước khi xuất cảnh. 

 - Tuyển chọn những lao động có nhân thân tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, 

xuất thân từ gia đình chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước. Chính quyền xã và gia đình người lao động cần phải có trách nhiệm bảo đảm 

về việc người lao động được giới thiệu sẽ thực hiện tốt các quy định của pháp luật 

và cam kết trong hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài. 

 - Ưu tiên lao động thuộc các hộ nghèo, hộ chính sách, bộ đội xuất ngũ có 

nhu cầu đi xuất khẩu lao động và không được thu phí tuyển chọn lao động.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị 

doanh nghiệp, các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Lao động - Thương binh và Xã 



hội tỉnh Lạng Sơn (qua Phòng Lao động Việc làm - Bảo hiểm xã hội, điện thoại: 

02053.876.682) để cùng xem xét, giải quyết./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  
   - Như trên; 

   - UBND tỉnh (thay B/c); 

   - Chi nhánh Ngân hàng: CSXH; NN&PTNT; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; 

   - Phòng LĐTBXHDT các huyện (PH); 

   - Phòng LĐTBXH Thành phố (PH); 

   - Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng; 

   - Lãnh đạo Sở;  

   - Lưu: VT, LĐVLBHXH(NQL). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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